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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ فبروری ٠٧
  

  محکوميت عبدهللا عبدهللا توسط خودش
  

 با لفاظی ھای دلگير کننده "مبارزات انتخاباتی"رياست جمھوری سعی می ورزند که در جريان " کانديدان"به اصطالح 

د که چھرۀ ناپاک خود را منزه از آلودگی ھای حال و می کوش" کانديدان"اين از ھر يک .  خود را به مردم بشناسانند

جود اختالفات در نظرات و سليقه ھای شخصی، ھمه يک وجه مشترک  دارند که آنھم حمايت از  وبا.  گذشته جلوه دھند

  .ن استتجاوز و اشغال افغانستا

کی نيست که از گذشتۀ کثيف اين فرد . توان از شخصيت بسيار پائين عبدهللا شورای نظاری حرف زد  میجملهاز 

حيث دستيار احمد شاه مسعود که ھزاران کشته به جا  عملکرد وی در دوران جنگھای داخلی من.  فرومايه خبر نباشد

در جريان حاکميت طالبان از سفير اسرائيل در .   است مردم به جز حاميان وی ساختهۀگذاشت، او را منفور ھم

در جريان . نزديکش با واواک سازمان استخباراتی ايران ھنوز ھم ادامه داردۀ رابط.  ترکمنستان تقاضای کمک نمود

ه  قرار گرفتند و ميليون ھا دالر ب. ای. ای.تجاوز امريکا به افغانستان خودش و ساير شورای نظاری ھا  در خدمت سی

 گرفت که صحنۀ اعترافش ھنور ھم در يوتوپ موجود . ای. ای.شخص عبدهللا عبدهللا ده ميليون دالر از سی. جيب زدند

مورين أمن شد، فساد اخالقی وی با يکه از جانب استعمار به حيث وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل تعي زمانی. است

  .زن وزارت خارجه در داخل دفترش شھرت جھانی يافت

فروشد  با مردم و مطبوعات، عبدهللا خود را گران می ه ھايشدر جريان صحبت و مصاحب. بر می گرديم به اصل مطلب

به اين جمالت .  ند به جز خودشاصحبت وی طوری است که ھمه مقصر.  ش عذر خواھی نمی کندو از اعمال ننگين

  :وی توجه کنيد

دشمن کسی است که به خاطر منافع بيگانگان : تان است يا خير، گفتعبدهللا در رابطه با اين که طالبان دشمن افغانس

کشور را به مخاطره می اندازد و سبب ناامنی ۀ کشور خود را ويران می سازد، مردم بيگناه را به قتل می رساند، آيند

ن مسلح  بايد عواملی که سبب می شود که بعضی به صفوف مخالفيءبرای حل اين مشکل ابتدا. افغانستان می شود

 . رفع شود،بپيوندند

نظرش در مورد طالبان صد در صد درست است، اما خودش و ساير دوستانش  در گروه ميھن فروش شورای نظار، 

 ۶٠ داخلی به ويرانه تبديل کردند و بيش از ی به اصطالحباند حکمتيار و حزب وحدت کابل را در جريان جنگ ھا

  .ھزار تن را به شھادت رسانيدند
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که  سرش گرم بود و نفھميد که چه می  يا عبدهللا در حين اين صحبت از نگاه فکری سالم بود و يا اينآشد که معلوم ن

او ھم قاتل است و ھم .  عبدهللا با اين طرز کالم  در واقعيت خود را در پيشگاه تاريخ محکوم ساخته است.  گويد

  .  امنی و ويرانی او ھم در خدمت منافع بيکانگان است و ھم مسبب نا. ويرانگر

  .   من برای عبدهللا به خاطر اين اعترافاتش تبريک می گويم

  

  

 

 


